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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med detta förslag är att stärka EU:s politik för landsbygdsutveckling och att förenkla 
dess genomförande genom att ersätta den tidigare mångfalden av 
landsbygdsutvecklingsprogram med ett enda finansierings- och programplaneringsinstrument, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Föredraganden välkomnar förslaget att stärka landsbygdsutveckling och anser att 
uppmärksamhet måste fästas vid landsbygdsutvecklingens roll för att bidra till en balanserad 
regional utveckling och regional och nationell tillväxt som en följd av Lissabonprocessen och 
slutsatserna från Göteborg.

Det är mycket positivt att politiken för landsbygdsutveckling förenklats genom att den 
sammanförts i ett enda finansierings- och programplaneringsnätverk. Det bör dock garanteras 
att förenklingsprocessen äger rum på samtliga nivåer.

Genomförandet av politiken för landsbygdsutveckling kräver lämpliga medel. Samtliga 
nedskärningar av de förslagna medlen till landsbygdsutveckling kommer att ha negativa 
följder för landsbygdsområdenas förmåga att skapa ekonomisk tillväxt, och sålunda förhindra 
dessa områden från att effektivt bidra till Lissabonprocessen.

Vi bör komma ihåg att EU:s jordbrukare konkurrerar på en världsmarknad där vissa av våra 
konkurrenter inte lägger lika stor vikt vid djurs välfärd, säkerhetsnormer och miljö vid 
livsmedelsproduktion som vi gör inom EU. Landsbygdsutvecklingen måste därför beviljas 
lämpliga medel så att det kan garanteras att livsmedlen produceras enligt hållbara principer.

Det är välkommet att alla berörda parter rådfrågas och deltar i förberedelserna av strategierna 
och politiken för landsbygdsutveckling.

Föredraganden rekommenderar att man på nationell nivå och EU-nivå har en flexibel 
inställning till utarbetandet av strategier för landsbygdsutveckling så att det kan garanteras att 
de lokala och regionala programmen på ett ändamålsenligt sätt kan främja utvecklingen av 
landsbygdsområden med hjälp av skräddarsydda initiativ som tagits fram efter ett gemensamt 
samråd med samtliga parter.

Det är mycket uppmuntrande att diversifierad ekonomi och god livskvalitet på landsbygden 
ingår som en av de tre prioriteringarna för den nya landsbygdsutvecklingspolitiken i förslaget. 
Denna prioritering kan visa sig vara en motor för utveckling i många landsbygdsområden. Om 
den genomförs på ett korrekt sätt kan den ha en multiplikatoreffekt som kan leda till skapande 
av sysselsättning, diversifiering av verksamheterna, mervärde för produkterna och en 
utvecklingsmodell som utgår ifrån ett underifrånperspektiv. Särskild vikt bör läggas vid 
skapandet av ett socialt kapital, särskilt ett ungt socialt kapital, eftersom det kommer att ha en 
avgörande betydelse för en långsiktig hållbar utveckling på landsbygden.

Politiken för landsbygdsutveckling måste i samarbete med regional- och 
sammanhållningspolitiken bistå skapandet av hållbar sysselsättning utanför gårdarna, men på 
ett lämpligt pendlingsavstånd från arbetarnas hem.
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Vi uppskattar att varje program innehåller en särskild Leaderdimension för att finansiera 
genomförandet av lokala utvecklingsstrategier i lokala utvecklingsgrupper som baserar sig på 
de tre prioriteringarna. De resultatmedel på 3 procent som tilldelats Leader bör inbegripas i 
minimitilldelningen för Leader.

De lägsta budgetanslagen för samtliga tre prioriteringar återspeglar balansen mellan de tre 
prioriteringarna och skapar sålunda tillräckligt med flexibilitet på lokal/regional/nationell nivå 
att utarbeta program som passar de lokala/regionala/nationella behoven.

Olyckligtvis har man inte i tillräckligt hög grad beaktat de otaliga människor som årligen 
lämnar jordbruksnäringen eller de som har jordbruk som bisyssla. Lämpliga utbildnings- och 
omskolningsmöjligheter bör införas så att dessa människor kan få andra typer av 
sysselsättning på sin hemort.

Det finns för övrigt en oro över att kriterierna för att utse områden med naturbetingade 
svårigheter kommer att omdefinieras utan att hänsyn tas till de många andra faktorer som 
skapar nackdelar, såsom ett perifert läge och socioekonomiska faktorer.

Det skulle vara till hjälp om man övervägde att införa en övergångsperiod för utfasningen av 
stödet till jordbrukare i områden som inte längre kommer att vara stödberättigade.

Dessutom bör stödet för plantering, minskningen av stödet till bondeskog och förkortningen 
av stödtiden behandlas med försiktighet, eftersom dessa kommer att leda till minskad 
plantering då skogsbruket inte längre betraktas som en hållbar jordbruksnäring. Dessa 
kommer också att ha andra följder, bland annat arbetslöshet inom skogsindustrin. Problemen 
kommer att vara särskilt svåra på landsbygden, och möjligheter till kolbindning kommer att 
gå förlorade.

Det är positivt att kompensation betalas till jordbrukare, skogsägare och skogsförvaltare för 
inkomstbortfall och kostnader till följd av att lokala nätverk inrättas. Ett särskilt 
finansieringsinstrument krävs dock för Natura 2000. Det finns en risk för att målen i 
Natura 2000 inte nås till följd av otillräckliga medel.

Föredraganden föreslår slutligen att andra politikområden skall testas om de är 
”landsbygdsvänliga”, det vill säga, att de inte strider mot landsbygdsutvecklingspolitiken, och 
att de vid behov aktivt främjar målen för landsbygdsutveckling.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 10

(10) Programmen för att utveckla 
landsbygden måste följa EU:s och 
medlemsstaternas prioriteringar och 
komplettera EU:s övriga politik, särskilt 
marknadsåtgärderna på jordbruksområdet, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken.

(10) Programmen för att utveckla 
landsbygden måste följa EU:s och 
medlemsstaternas prioriteringar och 
komplettera EU:s övriga politik, särskilt 
marknadsåtgärderna på jordbruksområdet, 
sammanhållningspolitiken, de politiska 
strategierna för social integrering och 
icke-diskriminering och den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Motivering

Politiken för landsbygdsutveckling måste sammankopplas med de politiska strategierna för 
social integrering och icke-diskriminering.

Ändringsförslag 2
Skäl 55

(55) För att ge incitament till en integrerad 
och innovativ approach bör 3 % av 
anslagen till medlemsstaterna placeras i en 
EU-reserv för Leader-inspirerade 
arbetsformer.

utgår

Motivering

Att hålla inne en så stor del av budgeten för Leaderdimensionen kan göra den strategiska 
planeringen av programmet svårare och uppmuntra Leader-program att prioritera 
kortsiktiga snabba lösningar på bekostnad av mer strategiska och hållbara medelfristiga och 
långsiktiga initiativ.

Ändringsförslag 3
Skäl 66

(66) EU-reserven för Leaderdimensionen 
bör fördelas på grundval av vilka resultat 

utgår

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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som programmen uppnått i det här 
avseendet. De kriterier som skall gälla för 
fördelningen bör alltså innehålla krav i 
fråga om resultaten.

Motivering

Se ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 4
Artikel 3

Fonden skall bidra till att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela Europeiska 
unionen, och denna strävan skall 
komplettera såväl den gemensamma 
jordbrukspolitikens marknads- och 
inkomststöd som sammanhållningspolitiken 
och den gemensamma fiskeripolitiken.

Fonden skall bidra till att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela Europeiska 
unionen, och denna strävan skall 
komplettera såväl den gemensamma 
jordbrukspolitikens marknads- och 
inkomststöd som sammanhållningspolitiken, 
de politiska strategierna för social 
integrering och icke-diskriminering och 
den gemensamma fiskeripolitiken.

Motivering

Politiken för landsbygdsutveckling måste sammankopplas med de politiska strategierna för 
social integrering och icke-diskriminering.

Ändringsförslag 5
Artikel 6, punkt 1, led c

c) andra organ som representerar det civila 
samhället, icke-statliga organisationer 
(särskilt på miljöområdet) samt organ som 
arbetar för ökad jämställdhet mellan kvinnor 
och män.

c) andra organ som representerar det civila 
samhället, icke-statliga organisationer 
(särskilt på miljöområdet) samt organ som 
arbetar för ökad jämställdhet mellan kvinnor 
och män eller bekämpar diskriminering på 
basis av bestämmelserna i artikel 13 i 
fördraget.

Motivering

För att garantera att alla former av diskriminering beaktas.

Ändringsförslag 6
Artikel 8, stycke 1
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I programmens samtliga faser skall 
medlemsstaterna och kommissionen sträva 
efter jämställdhet mellan kvinnor och män.

I programmens samtliga faser skall 
medlemsstaterna och kommissionen sträva 
efter jämställdhet mellan kvinnor och män 
och icke-diskriminering på basis av 
orsakerna i artikel 13 i fördraget.

Motivering

Behovet av icke-diskriminering skall täcka alla frågor och inte bara jämställdhetsfrågor.

Ändringsförslag 7
Artikel 17, punkt 1

1. Landsbygdsutvecklingsprogrammen skall 
utarbetas av medlemsstaterna, i nära 
samarbete med de partner som anges i 
artikel 6.

1. Landsbygdsutvecklingsprogrammen skall 
utarbetas av medlemsstaterna, i nära 
samarbete med de partner som anges i 
artikel 6. Samtliga medlemsstater skall 
utarbeta och offentliggöra en 
rådfrågningsplan och därefter rapportera 
om hur rådfrågningarna utformades och 
resultaten av dem.

Motivering

Det bör anordnas omfattande och öppna rådfrågningar.

Ändringsförslag 8
Artikel 19, led c, led iii

iii) att stödja producentgruppers
information och marknadsföring i fråga om 
produkter för vilka det finns ett 
kvalitetssystem;

iii) att stödja 
kooperativs/producentgruppers information 
och marknadsföring i fråga om produkter för 
vilka det finns ett kvalitetssystem;

Motivering

Kooperativen har länge spelat en effektiv roll inom landsbygdsutvecklingen, och deras 
betydelse måste därför stödjas.

Ändringsförslag 9
Artikel 34, led a, led va (nytt)

(va) stöd till bevarande av sällsynta 
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boskapsraser i specifika områden.

Motivering

Denna fråga är viktig som ett värdemått, både med tanke på miljön och bevarandet av 
raserna.

Ändringsförslag 10
Artikel 37, punkt 4, stycke 1a (nytt)

Betalningarna kan öka med 20 procent i 
mindre gynnade områden för att främja 
utnyttjandeandelen.

Motivering

Med tanke på hur viktiga överenskommelserna om ett miljövänligt jordbruk är för 
naturvården är det viktigt att uppmuntra deltagande i sådana överenskommelser.

Ändringsförslag 11
Artikel 49, led a, led iva (nytt)

iva) stöd till att öka kvinnors deltagande i 
landsbygdsekonomin,

Motivering

Kvinnor spelar en avgörande roll vid diversifieringen av näringslivet på landsbygden, men 
stöter ofta på speciella problem, som begränsad tillgång till kapital. Ändringsförslaget tillåter 
stöd till åtgärder som avlägsnar dessa problem.

Ändringsförslag 12
Artikel 49, led a, led ivb (nytt)

ivb) stöd till utveckling av 
informationssamhället.

Motivering

Informationssamhället är viktigt för diversifieringen av näringslivet på landsbygden, men 
många landsbygdsområden har inte tillgång till bland annat bredband och 
satellitkommunikationer. Denna bestämmelse kan bidra till att överbrygga den digitala 
klyftan och göra landsbygdsområden mer attraktiva för nya företag samt göra det möjligt för 
existerande företag att erövra nya marknader och sålunda hjälpa dem att hållas livskraftiga.



PA\557814SV.doc 9/12 PE 355.448v01-00

SV

Ändringsförslag 13
Artikel 49, led b, led i

i) garantier för grundläggande tjänster för 
näringsverksamheterna och befolkningen på 
landsbygden,

i) garantier för grundläggande tjänster för 
näringsverksamheterna och befolkningen på 
landsbygden, inklusive trafik och 
infrastruktur på landsbygden, såsom vägar, 
vattenförsörjning, avfallshantering och 
energiförsörjning, vilket bör uppmuntras,

Motivering

Landsbygdstrafiken i glest befolkade områden är en viktig tjänsteform och måste stödjas inom 
samtliga landsbygdsutvecklingsprogram.

Utan en konkurrenskraftig infrastruktur finns det ingen balanserad regional utveckling och 
landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag 14
Artikel 52, led ca (nytt)

ca) särskild utbildning för turistsektorn på 
områden som kundbetjäning och 
produktutveckling.

Motivering

Landsbygden kan erbjuda naturarv och andra sevärdheter. Den lokala turistindustrins 
möjligheter att utnyttja dessa sevärdheter på ett hållbart sätt och ge turisten en högklassig 
upplevelse undermineras ofta av dåliga tjänster och/eller oändamålsenlig produktutveckling. 
Medan artikel 56 hänvisar till ”utbildning” är det viktigt att en särskild hänvisning till 
utbildning görs bland turiståtgärderna.

Ändringsförslag 15
Artikel 58

Åtgärderna i artikel 49 skall helst 
genomföras via lokala utvecklingsstrategier.

Åtgärderna i artikel 49 skall helst 
genomföras via lokala utvecklingsstrategier 
med lokala myndigheters aktiva 
engagemang.
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Motivering

Om man kan garantera att de lokala myndigheterna aktivt engagerar sig i EJFLU kommer 
utveckling att behandlas på ett mer övergripande och sammanhängande sätt i många 
landsbygdsområden.

Ändringsförslag 16
Artikel 66

Minst 7 % av fondens totala stöd för ett 
program skall avsättas för 
Leaderdimensionen.

Minst 10 % av fondens totala stöd för ett 
program skall avsättas för 
Leaderdimensionen.

Motivering

Att bevilja 3 procent mer medel till de Leader-program som gett bästa resultat kommer inte 
att ha några positiva effekter, eftersom förslaget kan gynna kortsiktiga program och snabba 
lösningar, för att få tillgång till ökade medel, i stället för ett integrerat och strategiskt sätt att 
ta sig an frågan om landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag 17
Artikel 67, punkt 2, stycke 1

2. För varje landsbygdsutvecklingsprogram 
kan fonden, på initiativ från medlemsstaten, 
finansiera förberedelser, administration, 
övervakning, utvärdering, information och 
kontroller.

2. För varje landsbygdsutvecklingsprogram 
kan fonden, på initiativ från medlemsstaten, 
finansiera förberedelser, administration, 
övervakning, utvärdering, information och 
kontroller och stöd till aktörers, särskilt det 
civila samhällets och icke-statliga 
organisationers, deltagande i partnerskap.

Motivering

Det är nödvändigt att garantera det civila samhällets och icke-statliga organisationers 
deltagande i förvaltningen av dessa medel.

Ändringsförslag 18
Artikel 68, stycke 1

I enlighet med artikel 67.1 skall ett 
europeiskt nätverk för landsbygdsutveckling 
inrättas i syfte att få till stånd ett 
nätverkssamarbete på EU-nivå mellan de 
nationella nätverken och mellan 

I enlighet med artikel 67.1 skall ett 
europeiskt nätverk för landsbygdsutveckling 
så snart som möjligt inrättas i syfte att få till 
stånd ett nätverkssamarbete på EU-nivå 
mellan de nationella nätverken och mellan 
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organisationer och förvaltningar som är 
involverade i landsbygdsutvecklingen.

organisationer och förvaltningar som är 
involverade i landsbygdsutvecklingen.

Motivering

Förseningarna från den senaste programperioden med att inrätta många av de nationella 
Leadernätverken, såsom Leader + och Leader II, får inte upprepas.

Ändringsförslag 19
Artikel 69, punkt 1

1. Varje medlemsstat skall inrätta ett 
nationellt landsbygdsnätverk i vilket alla 
organisationer och förvaltningar som är 
involverade i landsbygdsutvecklingen skall 
delta.

1. Varje medlemsstat skall så snart som 
möjligt inrätta ett nationellt
landsbygdsnätverk i vilket alla 
organisationer och förvaltningar som är 
involverade i landsbygdsutvecklingen skall 
delta.

Motivering

Förseningarna med att inrätta nationella nätverk får inte upprepas.

Ändringsförslag 20
Artikel 77, punkt 1, led a

a) se till att de insatser som skall finansieras 
väljs ut i enlighet med kriterierna för 
programmet och att de under hela 
genomförandet följer EU:s och 
medlemsstatens regler och är förenliga med 
EU:s övriga politik,

a) se till att de insatser som skall finansieras 
väljs ut i enlighet med kriterierna för 
programmet och att de under hela 
genomförandet följer EU:s och 
medlemsstatens regler och är förenliga med 
EU:s övriga politik; dessa tillämpliga 
gemenskapsbestämmelser och nationella 
bestämmelser får inte vara för stränga och 
flexibilitet som inte bryter mot EU-riktlinjer 
bör tillåtas,

Motivering

Brist på flexibilitet kan bromsa värdefulla projekt.

Ändringsförslag 21
Artikel 81, punkt 1, stycke 3a (nytt)

Samlade ansträngningar bör göras för att i 
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all dokumentation använda ett enkelt och 
klart språk för att garantera att alla som är 
involverade i övervakningsprocessen kan 
lämna ett effektivt bidrag.

Motivering

Förslaget kommer att bidra till ett effektivare deltagande. De som är medlemmar av 
övervakningskommittéer kan bidra på ett effektivare sätt.

Ändringsförslag 22
Artikel 92

Artikel 92 utgår
EU-reserv för prioriteringen Leader

1. Det belopp som överförs till den reserv 
som avses i artikel 70.2 skall användas för 
att stärka Leaderdimensionen i 
programmen.
2. En utvärdering skall göras på grundval 
av bl.a. följande objektiva kriterier:
a) i vilken utsträckning Leadermetoden 
prioriterats,
b) metodens geografiska täckning,
c) hur långt genomförandet av 
Leaderdimensionen kommit,
d) hävstångseffekten i fråga om privat 
kapital,
e) resultaten från utvärderingarna efter 
halva tiden.

Motivering

Föredraganden stöder inte inrättandet av en reservfond inom Leader.
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